PERSOONA

KAISA KOLMIVUORONTEKIJÄ
“

Poden huonoa omaatuntoa siitä, etten tee enemmän ekologisia tekoja. Kyllä
mulla olisi kova halu olla
ympäristöystävällisempi.

30-vuotias
Perheessä mies ja 2 päiväkoti-ikäistä lasta
Asuu Iissä, 4 km lähimmälle bussipysäkille
Sairaanhoitaja Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS),
tekee kolmivuorotyötä
Perheessä on kaksi autoa. Kaisa kulkee töihin joko miehen
kyydissä (aamuvuorot) tai ajaa itse. Miehen työ vaatii
autolla liikkumista. Päiväkoti on työmatkan varrella.

Harrastukset ja vapaa-aika

Kaisa harrastaa paljon liikuntaa. Hänen liikuntaharrastuksensa ovat kausiluontoisia: talvisin Kaisa hiihtää, kesäisin
pyöräilee, ja syksyisin ja keväisin hän lenkkeilee. Tänä syksynä Kaisa on aloittanut myös ryhmätanssin, jota hän käy
harrastamassa Haukiputaalla pari kertaa viikossa.

Kokemukset ja ajatukset kulkemisesta
Kaisa tekee kolmivuorotyötä Oulun Yliopistollisessa sairaalassa ja hänen miehensä on töissä Oulussa myös. Silloin kun
Kaisalla on aamuvuoro, niin he voivat yhdessä mennä Ouluun samalla autokyydillä. Lapset tiputetaan hoitoon aamuvarhaisella; onneksi päiväkoti avataan jo klo 6. Näin tapahtuu kuitenkin harvoin, sillä kolmivuorotyön työvuorot ovat
epäsäännöllisen säännöllisiä. Kimppakyyditkään sairaalalle eivät oikein onnistu naapurialueen asukkien kanssa, sillä
kaikilla on hieman erilaiset työvuorot.
Kaisa ja hänen miehensä tekivät kuusi vuotta sitten päätöksen muuttaa Iihin, sillä heidän molempien lähisuku asuu
seudulla. Omista vanhemmista ja sisaruksista on suuri apu pienten lasten hoidossa - varsinkin silloin, kun omaa kotia
rakennetaan. Myös raha-asiat painoivat paljon vaakakupissa, kun päätös muutosta tehtiin. Kaisan työmatka on pitkä ja
tylsähkö ajoreitti - 40km pituinen työmatka on todella suora, ja vilkaskin etenkin silloin, kun työvuoro venyy. Yövuoroista
kotiin ajaminen tuntuu Kaisasta usein vaaralliselta ja hän on melkein nukahtanut rattiin useita kertoja. Parkkeeraus
työpaikalla on tuottanut paljon päänvaivaa, sillä vapaita ilmaisia parkkipaikkoja on yleensä vain vähän tarjolla. Usein
Kaisa joutuu laittamaan auton maksulliselle paikalle, joka puolestaan lisää tietysti auton ylläpitokustannuksia, mikä ei
tietenkään perheelliselle ja asuntovelalliselle ole hyvä asia.
Ajomatkoissa Kaisa arvostaa eniten omaa aikaa, sillä sitä hänellä pienten lasten äitinä on vähän. On joskus ihanakin ajaa
yksin ja kuunnella samalla musiikkia CD:ltä. Joukkoliikenteestä Kaisalla ei ole kokemuksia. Hän olettaa, että joukkoliikenne toimii hyvin, paitsi ettei sen aikataulut sovi vuorotyötä tekevälle. Joskus Kaisa joutuu jäämään tekemään hiukan
ylitöitä ja näin ollen kulkemisen täytyy olla joustavaa.
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Suunnitteluohjaimet
Joustavuus

“

En ole kuullut kenenkään vuorotyössä käyvän kulkevan bussilla, se ei vaan ole mahdollista. Kimppakyyditkään ei ota
onnistuakseen, vaikka muitakin samaan suuntaan kulkee, mutta meidän vuorot vaihtelevat. Lapsetkin täytyy viedä ja
hakea hoidosta. Kulkuvälineen täytyy joustaa meidän arjen mukaan.

Turvallisuus

“

Toivoisin, että yövuoroista minun ei tarvitsisi ajaa itse kotiin, sillä minua pelottaa että nukahdan vielä joku kerta ihan
oikeasti rattiin.

Ajankäyttö

“

Pienten lasten kanssa joutuu priorisoimaan ajankäyttöä. Työmatkojen on kuljettava juohevasti eli käytännössä se
tarkoittaa sitä, että omasta pihasta on lähdettävä juuri silloin, kun itse tahtoo. Mukavuudesta olisin kuitenkin valmis
antamaan periksi.

Arjen ongelmia ja huolia
oma kulkemisen turvallisuus
omaa aikaa on todella vähän
arjessa on aina kiire ja sen aikatauluttaminen on haastavaa
omien lasten kulkemisen turvallisuus tulevaisuudessa, pyörätiet turvattomia
Iissä ei ole tarpeeksi mieluisia harrastuksia
bussien aikataulut eivät ollenkaan sovi arkeen
rahan käyttö - autoilu on kallista
ei ole tietoinen bussien aikatauluista, reiteistä tai lipun hankkimismahdollisuuksista
parkkitilaa työpaikalla todella vähän tarjolla

Henkilökohtaisia tarpeita
omat harrastukset ovat henkireikä
mahdollisimman sujuva arki
perheen yhteisen ajan maksimointi
haluaa kulkea juuri silloin, kun itse haluaa ja tarvitsee
haluaa säästää rahaa
työajoissa täytyy välillä joustaa
älypuhelin on tärkeä ja aina mukana
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